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  92 – 91سورة األنعام من آية : 
  ) 24(  شريط :

 الـِذي َجـاء بِـِه ُموَسـى نُـورًا َوُهـًدى َوَما َقَدُروْا اللَه َحق َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوْا َما أَنَزَل اللُه َعَلى َبَشٍر من َشْيٍء ُقْل َمْن أَنَزَل اْلِكتَـابَ ( 
ِهْم يـَْلَعُبوَن نـََها َوُتْخُفوَن َكِثيًرا َوُعلْمُتم ما َلْم تـَْعَلُموْا أَنُتْم َوَال آبَاؤُُكْم ُقِل اللُه ثُم َذْرُهْم ِفي َخْوضِ للناِس َتْجَعُلونَُه قـََراِطيَس تـُْبُدو 

)91( . (  
  ] . 91[ األنعام : 

----------  
ق تعظيمـه ، إذ كـذبوا يقـول تعـاىل : ومـا عظمـوا اهللا حـ)  َعَلى َبَشٍر ِمـْن َشـْيءٍ ِإْذ قَاُلوا َما أَنـَْزَل اللُه  َوَما َقَدُروا اللَه َحق َقْدرِهِ  ( 

  رسله إليهم ، وأنكروا الوحي وبعثة الرسل .
  واملراد : وأنت أيضاً يا حممد من مجلة البشر مل ينزل عليك شيء ، فأرادوا تكذيبه . ♦
  فإن قيل : ملاذا  قوهلم يدل على عدم تعظيم اهللا ؟  ♦

ــم ــذا القــول نســبوا هللا الســفه حيــث خيلــق اخللــق والكــون مــن غــري حكمــة ، وهــو ســبحانه احلكــيم العلــيم ، فهــؤالء فــاجلواب : أل
الذين نفوا إنزال الكتب على الرسل وتكليف اخلالئق وجمازام ، هؤالء ظنوا باهللا أنه خلق اخللق عبثاً ، ومل خيلقه للحكم البالغـة ، 

نْ واهللا يقول ( َرَك ُسدىً َأَحيَْسُب اْإلِ َنا ال تـُْرَجُعونَ ) وقال تعاىل ( َساُن َأْن يـُتـْ َا َخَلْقَناُكْم َعَبثاً َوأَنُكْم ِإلَيـْ مث نزه نفسـه عـن  أََفَحِسْبُتْم أَمن (
  ) . فـَتَـَعاَىل اللُه اْلَمِلُك احلَْق ال ِإَلَه ِإال ُهَو َرب اْلَعْرِش اْلَكرِميِ هذا فقال (

َنَسُبوا اهللا عز وجل إىل أنه ال يقـيم احلجـة علـى عبـاده  )َما أَنـَْزَل اللُه َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء (وشرُح هذا أم ملا قالوا :  قال القرطبي
  ، وال يأمرهم مبا هلم فيه الصالح ؛ فلم يعظموه حق عظمته وال عرفوه حق معرفته.

  وقال أبو عبيدة : أي ما عرفوا اهللا حّق معرفته.
  ل النحاس : وهذا معىن حسن ؛ ألن معىن قدرت الشيء وقّدرته عرفت مقداره.قا

  أي مل يعرفوه حق معرفته ؛ إذ أنكروا أن يرسل رسوال. )إْذ قَاُلوا َما أَنـَْزَل اللُه َعَلى َبَشٍر ِمْن َشْيٍء  (ويدّل عليه قوله تعاىل : 
  ( تفسري القرطيب ) .   واملعنيان متقاربان.

مـا عرفـوه حـق معرفتـه ، يف اللطـف بعبـاده والرمحـة هلـم ؛ إذ : أي ) َوَما َقَدُروْا اهللا َحـق قَـْدرِِه قوله تعاىل (  سهيل :قال في الت ♦
  . ρكار نبوة حممد أنكروا بعثه للرسل وإنزاله للكتب ، والقائلون هم : اليهود بدليل ما بعده ، وإمنا قالوا ذلك مبالغة يف إن

  :لت هذه اآلية لف العلماء فيمن نز اخت ♦
 -، وقـريش ال ينكـرون إنـزال الكتـب مـن السـماء، واليهـود جرير وابن كثـري ، ألن اآليـة مكيـة، واختاره ابن فقيل : نزلت يف قريش 

َنــا ِإَىل َرُجــٍل ِمــنـْهُ كــانوا يبعــدون إرســال رســول مــن البشــر كمــا قــال تعــاىل (  -والعــرب قاطبــة  ــِذِر َأَكــاَن لِلنــاِس َعَجبــاً َأْن أَْوَحيـْ ْم َأْن أَْن
مْ  َِهلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َر ِذيَن آَمُنوا َأنِر الاَس َوَبشَأْن قَـاُلوا أَبـََعـَث ) وقال تعاىل ( الن اَس َأْن يـُْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْهلُـَدى ِإالَوَما َمَنَع الن

  ) . اللُه َبَشراً َرُسوالً 
  اليهود . وقيل : نزلت يف طائفة من 
ويؤيده سبب النـزول الـذي جـاء عـن ابـن عبـاس ( أن اليهـود قـالوا ذلـك : مـا أنـزل اهللا علـى بشـر مـن شـيء ، فـأنزل اهللا اآليـة ) .  

  لكن يشكل على هذا القول أن السورة مكية .
  أي : قل يا حممد هلؤالء املنكرين إلنزال شيء من الكتب من عند اهللا .) ُقْل (  
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ــَزلَ (  ، وموســى بشــر ، وأنــتم أيهــا اليهــود أي : مــن أنــزل التــوراة الــذي أنــزل علــى موســى )  اْلِكَتــاَب الــِذي َجــاَء بِــِه ُموَســى َمــْن أَنـْ
  ُتسّلمون بشرية موسى ونزول الكتاب عليه .

  ففي هذه اآلية رد عليهم وتكذيب هلم بقوله ( ما أنزل اهللا على بشر من شيء ) . ♦
  ملشكالت .يستضاء ا يف كشف ا) نُورًا  (

  يهتدي ا بين إسرائيل .)  َوُهدًى ِللناسِ ( 
  اعلم أنه تعاىل مساه نوراً تشبيهاً له بالنور الذي به يبني الطريق.قال الرازي :  ♦

  فإن قالوا : فعلى هذا التفسري ال يبقى بني كونه نوراً وبني كونه هدى للناس فرق ، وعطف أحدمها على اآلخر يوجب التغاير.
لنور له صـفتان : إحـدامها : كونـه يف نفسـه ظـاهراً جليـاً ، والثانيـة : كونـه حبيـث يكـون سـبباً لظهـور غـريه ، فـاملراد مـن كونـه قلنا : ا

  نوراً وهدى هذان األمران.
  ) .ِعَباِدنَا  ولكن جعلناه نُوراً نـْهِدى ِبِه َمن نَشاء ِمنْ ( واعلم أنه تعاىل وصف القرآن أيضاً ذين الوصفني يف آية أخرى ، فقال 

  أي : جتعلونه أيها اليهود قراطيس ، أي : يف قراطيس مقطعة وورقات مفرقة .)  َتْجَعُلونَُه قـََراِطيسَ  (
  القراطيس مجع قرطاس وهو الورقة . ♦
وجيعلوــا يف قــراطيس ليســتعينوا ــا علــى إخفــاء مــا حيبــون وإبــداء مــا حيبــون ، ألنــه لــو جــاءت نســخة الكتــاب كاملــة لُعــرف  ♦

) . وقـال ْشـتَـُروا بِـِه َمثَنـاً قَلِـيًال فـََوْيٌل لِلِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ُمث يـَُقوُلوَن َهـَذا ِمـْن ِعْنـِد اللـِه لِيَ احلقيقة فيه كما قال تعاىل (
ُهْم َلَفرِيقاً يـَْلُووَن أَْلِسَنتَـُهْم بِاْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوهُ تعاىل ( ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َويـَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اللِه َوَما ُهَو  َوِإن ِمنـْ

  ) . ِمْن ِعْنِد اللِه َويـَُقوُلوَن َعَلى اللِه اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُمونَ 
 ρا صـــفة النـــّيب هـــذا لليهـــود الـــذين أخَفـــوْ ) َكِثـــرياً   تـُْبـــُدونـََها َوُختُْفـــونَ  (أي يف قـــراطيس  )َجتَْعُلونَـــُه قـَـــرَاِطيَس ( :  يوقـــال القرطبـــ ♦

  وغريها من األحكام.
  ونبوته . εقال الطربي : ومما كانوا يكتمونه إياهم ما فيها من أمر حممد ) تـُْبُدونـََها َوُتْخُفوَن َكِثيرًا  (

  . εا فيه اإلخبار بنبوة النيب ويف هذا دليل على أن اليهود كتموا العلم ولذلك غضب عليهم ولعنوا ، وحرفوا كتام مم ♦
: أن التحريـف ح ــــوقد اختلف العلماء هل التحريف وقع يف أصل كتام أو تلك القراطيس الـيت كـانوا يبـدوا للنـاس ، والراج ♦

  وقع يف أصل كتام ، ويدل هلذا تلك النسخ املوجودة يف اآلفاق اليت تتناقض غاية التناقض .
  . εان حممد على لس) َوُعلْمُتْم (  

ُتْم َوال آبَاؤُُكْم ( م   من املعارف اليت ال يرتاب يف أا تنزيل رباين .) ا َلْم تـَْعَلُموا أَنـْ
ونـوا تعلمـون ذلـك أنـتم وال ومن أنزل القرآن الذي علمكم اهللا فيـه مـن خـرب مـا سـبق ، ونبـأ مـا يـأيت مـا مل تك قال ابن كثير : ♦

  آباؤك .
فيها : أن املراد م اليهود الذين أنزل عليهم التوراة ، أن اهللا علمهـم بواسـطة القـرآن مـن غرائـب مـا قال الشنقيطي : أظهر األقوال 

ِإن َهـَذا اْلُقـْرآَن يـَُقـص َعلَـى بَـِين ِإْسـرائيَل يف التوراة وعجائبه ما كانوا جاهلني به ، ألن القرآن مهيمن على الكتـب كمـا قـال تعـاىل (
ُ َلُكْم َكِثرياً ِمما ُكْنُتْم ُختُْفوَن ِمَن اْلِكَتاِب َويـَْعُفـو) . وقال تعاىل ( ِه َخيَْتِلُفونَ َأْكثـََر الِذي ُهْم ِفي يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـني 

 .)  َعْن َكِثريٍ 

  . εوقيل : هي خطاب للمسلمني ، أي عّلموا على لسان حممد 
  اهللا أنزله .أي : قل : )  اللهُ  ( قلِ 
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 قال القامسي : أَمره بأن جييب عنهم ، إشعاراً بأن اجلواب متعني ال ميكن غريه ، وتنبيهاً على أم ُُتوا حبيث إم ال يقدرون على
  اجلواب .

)  بعد التبليغ وإلزام احلجة .) ثُم  
  اتركهم .)  َذْرُهمْ ( 
يلعبون حىت يأتيهم مـن اهللا اليقـني فسـوف يعلمـون أهلـم العاقبـة ، أم وكفرهم هلم أي : يف جهلهم وضال)  ِفي َخْوِضِهْم يـَْلَعُبونَ  ( 

  لعباد اهللا املتقني ؟
وهـذا املبلـغ العظـيم فحينئـذ مل يبـق عليـك مـن أمـرهم  واإلنـذاراملعىن أنك إذا أقمت احلجة عليهم وبلغـت يف األعـذار رازي : قال ال

  ) .ِإْن َعَلْيَك ِإال البالغ ( شيء ألبتة ، ونظريه قوله تعاىل 
  ومعىن الكالم التهديد.:  قال القرطبي ♦

ــونَ (قــال بعضــهم هــذه اآليــة منســوخة بآيــة الســيف وهــذا بعيــد ألن قولــه رازي : قــال الــ مــذكور ألجــل  )ُمث َذْرُهــْم ِىف َخْوِضــِهْم يـَْلَعُب
، رافعـاً لشـيء مـن مـدلوالت هـذه اآليـة ، ة على وجوب املقاتلةاآلية الدال ، فلم يكن ورودد ، وذلك ال ينايف حصول املقاتلةالتهدي

  م .واهللا أعلفلم حيصل النسخ فيه. 
  الفوائد :

  وجوب تعظيم اهللا .-1
  تنزيه اهللا أن خيلق لغري حكمة . -2
  أن من كذب بالرسل مل يقدر اهللا حق قدره . -3
  إثبات رسالة موسى .-4
  .أن كتب اهللا كتب هداية وإرشاد وسعادة  -5
  حترمي كتم العلم .-6
  احلذر من كتم العلم ألنه من صفات اليهود . -7
يَن يـُْؤِمنُـوَن بِـاآلِخَرِة يـُْؤِمنُـوَن بِـِه َوُهـْم َوَهَذا ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه ُمَباَرٌك مَصدُق الِذي بـَـْيَن َيَديْـِه َولُِتنـِذَر ُأم اْلُقـَرى َوَمـْن َحْوَلَهـا َوالـذِ (  

  ) . )92تِِهْم ُيَحاِفُظوَن (َعَلى َصالَ 
  ] . 92[ األنعام : 

---------  
  القرآن .) َوَهَذا ِكَتاٌب ( 
ألنه مكتوب يف اللـوح احملفـوظ كمـا قـال تعـاىل ( إنـه لقـرآن كـرمي يف كتـاب مكنـون ) أي اللـوح احملفـوظ ،  ومسي القرآن كتاباً : ♦

من شاء ذكره يف صحف مكرمـة مرفوعـة مطهـرة ) ، وهـو كتـاب وهو مكتوب يف الصحف اليت بأيدي املالئكة قال تعاىل ( ف
  يف الصحف اليت بأيدينا ، فهو مكتوب بأيدينا ونقرؤه من هذه الكتب .

َزْلَناُه (  ) وقـال تعـاىل  نَ ِإنـا أَنـَْزْلنَـاُه قـُْرآنـاً َعَربِيّـاً َلَعلُكـْم تـَْعِقلُـو ( كمـا قـال تعـاىلأنزلـه اهللا علـى حممـد  دليـل علـى أن القـرآن منـزل ، ) أَنـْ
ــَك لُِتْخــرَِج النــاَس ِمــَن الظُلَمــاِت ِإَىل النــورِ ( ــاٌب أَنـَْزْلَنــاُه ِإلَْي ــراً ) وقــال تعــاىل ( الــر ِكَت ُمَبش ــَزَل َوَمــا أَْرَســْلَناَك ِإال ــاُه َوبِــاحلَْق نـَ َوبِــاحلَْق أَنـَْزْلَن

َلٍة ُمَبارََكٍة ِإنا ُكنا ُمْنِذرِينَ ) وقال تعاىل ( ذْكَر َوِإنا َلُه َحلَاِفُظونَ ِإنا َحنُْن نـَزْلَنا ال) وقال تعاىل ( َونَِذيراً    ) . ِإنا أَنـَْزْلَناُه ِيف لَيـْ
  أي : أن هذا القرآن مبارك ، أي كثري الربكات ، ألنه فيه خري الدنيا واآلخرة ، ومن بركته :) ُمَباَرٌك (
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  ه ، فإن من قرأ حرفاً واحداً منه ، فله بكل حرف عشر حسنات .يف الثواب احلاصل بتالوت أوًال :
  ما حيصل من األثر املرتتب على تالوته من انشراح الصدر ، ونور القلب وطمأنينه . ثانياً :
إذا كـانوا ما حيصل ذا القرآن من اجتماع الكلمة ، وحفظ اللغة األصيلة للقوم الذين نزل بلغـتهم ، فمـن املعلـوم أن النـاس  ثالثًا :

  على لغة واحدة صاروا إىل االجتماع أقرب .
احلَْْمـُد لِلـِه الـِذي أَنـْـَزَل َعلَـى َعْبـِدِه اْلِكتَـاَب وَملَْ وهلذا بّني اهللا أن أعظم نعمة أنزهلا على خلقه هو إنزال هـذا القـرآن كمـا قـال تعـاىل (

  ) . َجيَْعْل َلُه ِعَوَجا
َنا ِمْن ِعَباِدنَاوبّني أن ذلك فضل كبري من اهللا حيث قال ( وبّني أن إيراثه عالمة االصطفاء ، ) فبّني  ُمث أَْورَثـَْنا اْلِكَتاَب الِذيَن اْصَطَفيـْ

  أن إيراث هذا الكتاب ال يكون إال ملن اصطفاه اهللا .
قبلـه ، وتصـديقه هلـا مـن جهـات متعـددة أي : أن هذا القرآن العظيم مصدق للكتب السماوية اليت ) ُمَصدُق الِذي بـَْيَن َيَدْيِه (  

  منها :
  أنه شاهد هلا بالصدق ، وقد شهد القرآن أن التوراة واإلجنيل كليهما من عند اهللا . أوًال :
  أنه جاء مطابقاً ملا أخربت به . ثانياً :
  آمراً به .هللا ومكارم األخالق جاء القرآن ا ةأن ما تدعوا إليه الكتب السماوية من التوحيد وطاع ثالثاً :

  .مكة  وأنزلنا إليك هذا الكتاب لتنذر أم القرى وهي أي :) َولِتُـْنِذَر ُأم اْلُقَرى ( 
  واإلنذار : اإلعالم املقرون بالتخويف . ♦
  من أحياء العرب ، ومن سائر طوائف بين آدم من عرب وعجم .) َوَمْن َحْوَلَها ( 

يعاً ُقْل يَا أَيـَها الناُس ِإين كما قال تعاىل (   ) .  َرُسوُل اللِه ِإلَْيُكْم مجَِ
  ) . َوأُوِحَي ِإَيل َهَذا اْلُقْرآُن ِألُْنِذرَُكْم ِبِه َوَمْن بـََلغَ وقال تعاىل (
  ) . تـََباَرَك الِذي نـَزَل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَني نَِذيراً وقال تعاىل (

  ال ( .. وكان النيب يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس عامة ) .ق εوثبت يف الصحيحني أنه 
، بارك الذي أنزلنـاه إليـك يـا حممـد: كل من آمن باهللا واليوم اآلخر آمن ذا الكتاب املأي) َوالِذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْآلِخَرِة يـُْؤِمُنوَن ِبِه ( 

  وهو القرآن .
  لذلك مسيت آخرة .واآلخرة : هي الدار اليت ال دار بعدها و  ♦
  واإلنسان مير خبمس مراحل : ♦

  : مرحلة العدم . األولى
ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدْهِر ملَْ َيُكْن َشْيئاً َمْذُكوراً قال تعاىل (   ) . َهْل أََتى َعَلى اْإلِ

  : مرحلة احلمل . الثانية
  ) .َخْلٍق ِيف ظُُلَماٍت َثالٍث  دِ َخيُْلُقُكْم ِيف بُُطوِن أُمَهاِتُكْم َخْلقاً ِمْن بـَعْ قال تعاىل (

  : مرحلة الدنيا . الثالثة
  ) . َواللُه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمَهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً قال تعاىل (

  وهذه املراحل هي اليت عليها مدار السعادة والشقاء ، وهي دار االمتحان واالبتالء .
  : مرحلة الربزخ . الرابعة
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َعُثونَ تعاىل (قال    ) . َوِمْن َورَائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ
  : مرحلة اآلخرة . الخامسة

َعُثونَ قال تعاىل (   ) . ُمث ِإنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة تـُبـْ
  أي : يقومون مبا افرتض عليهم ، من أداء الصلوات يف أوقاا .)  َوُهْم َعَلى َصالتِِهْم ُيَحاِفُظونَ ( 
  الصالة لعظم مكانتها ، ومما يدل على عظم مكانتها :وخص  ♦

أوًال : أا فرضت يف أعلى مكان ، ثانياً : أـا أول مـا فرضـت فرضـت مخسـني صـالة ، ثالثـاً : أـا عمـود اإلسـالم ، رابعـاً : أـا 
  الفارقة بني الكافر واملسلم .

  نا باحملافظة عليه :) مما أمر  َوُهْم َعَلى َصالِِْم ُحيَاِفُظونَ قوله تعاىل ( ♦
  حدود اهللا .أوًال : 

  ) . َواْحلَاِفُظوَن ِحلُُدوِد اللِه َوَبشِر اْلُمْؤِمِننيَ قال تعاىل (
  الصلوات اخلمس .ثانياً : 

  ) . َوالِذيَن ُهْم َعَلى َصالِِْم ُحيَاِفُظونَ قال تعاىل (
  يدخله اجلنة ) رواه أمحد .( من حافظ عليها كانت له عند اهللا عهداً أن  εوقال النيب 

  : الطهارة .ثالثاً 
  ( ال حيافظ على الوضوء إال مؤمن ) رواه أمحد . εقال 

  حفظ اإلْميان .رابعاً : 
  .) أي : ال تكثروا احللف باهللا ، وقيل : البدار إىل ما لزمكم من الكفارة إذا حنثتم  َواْحَفُظوا أَْميَاَنُكمْ قال تعاىل (

  ن والفرج .حفظ اللسا خامساً :
( من حفظ ما بني حلييه وما بني رجليه دخـل اجلنـة ) رواه احلـاكم وهـو عنـد البخـاري بلفـظ ( مـن يضـمن يل مـا بـني حلييـه  εقال 

  ورجليه أضمن له اجلنة ) .
  حفظ الفرج . سادساً :

َوالـِذيَن ُهـْم لُِفـُروِجِهْم ) ومـدح مـن احلـافظني فقـال ( َذِلَك أَزَْكـى َهلُـمْ ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفُظوا فـُُروَجُهْم قال تعاىل (
ُر َمُلوِمنيَ .  َحاِفُظونَ    ) . ِإال َعَلى أَْزَواِجِهْم أَْو َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم فَِإنـُهْم َغيـْ
  الفوائد :

  الثناء على القرآن العظيم . -1
  أن القرآن منزل غري خملوق . -2
  أن هذا القرآن مبارك ، مبارك يف تالوته ، ويف تدبره ، ويف العمل به . -3
  أن هذا القرآن مصدق للكتب السابقة . -4
  أن الرسول منذر جلميع الناس ، فدعوته عامة . -5
  فضل اإلميان باآلخرة ، وأنه سبب لالستجابة للحق . -6
  فضل احملافظة على الصالة .-7
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